
Moccamaster K741, KB741, KBG741 ja KBT741

Vesisäiliön vaihto
Moccamasterin vesisäiliön vaihto vaatii hieman enemmän työtä, kuin päältäpäin luulisi. Tässä 
suuntaa antavat ohjeet vesisäiliön vaihtamiseksi useimpiin moccamastereihin. Ole tarkkana, sillä 
jonkin työvaiheen unohtaminen voi johtaa koko keittimen toimimattomuuteen tai rikkoutumiseen. 

Irroitus:

1. käännä keitin ylösalaisin pesualtaan päällä, jotta vastuksen vesi valuu ulos
2. laita keitin kyljelleen ja irroita pohjalevy
3. irroita keittovastuksen alapäästä musta letku vetämällä
4. nosta keitin pystyyn ja avaa vesisäiliön sisältä kaksi ruuvia. Puhdista niiden tiivisteet 

kalkista ja liasta
5. nosta vesisäiliötä samalla heiluttaen, kunnes se nousee irti vastuksesta, varo kuitenkin vielä 

kiinni olevia mikrokytkimen johtoja.
6. irroita mikrokytkimen johdot
7. Irroita mikrokytkin kiinnikkeestään vesisäiliössä
8. irroita vetämällä uimurikohon sisältä tuleva metallitappi
9. irroita vetämällä alaspäin samalla kiertäen lasiputki vesisäiliöstä
10. irroita nousuputken yläpäästä kumiholkki (se mihin juoksuputki kiinnitetään)
11. irroita varovasti uimurikohon metallinen suojakansi nostamalla ja puhdista se
12. irroita musta kumiletku vesisäiliöstä
13. irroita uimurikohon valkoinen lukitusholkki vesisäiliön alapuolelta
14. vedä koho irti vesisäiliön sisältä ja puhdista se

Kokoaminen:

1. työnnä kohon kumiletku uuteen vesisäiliöön sille tarkoitettuun reikään, avusta toiselta 
puolelta varovasti pienillä pihdeillä (kumi on ohutta, ole varovainen)

2. kiinnitä kohon lukitusholkki sen kumiletkuun vesisäiliön alapuolelta
3. työnnä musta kumiletku vesisäiliön alapuolen liittimeen
4. kiinnitä kohon metallisuojus varovasti paikoilleen
5. kostuta nuosuputken kumiholkki ja työnnä se paikoilleen vesisäiliön yläpäähän
6. kostuta lasiputken toinen pää ja työnnä se pohjaan asti kumiholkkiin kiinni (saattaa vaatia 

voimaa, ruuvimeisseli lasiputken sisään on hyvä keino)
7. työnnä uimurikohon metallitappi reikäänsä vesisäiliön alapuolella
8. kiinnitä mikrokytkimen kiinnike vesisäiliöön
9. kiinnitä mikrokytkin vesisäiliöön
10. Kiinnitä mikrokytkimen johdot (pidempi ylempään ja lyhempi alempaan, vaikkei 

järjestyksellä olekkaan merkitystä)
11. kostuta lasiputken alapää ja työnnä vesisäiliö paikoilleen keittovastukseen
12. ruuvaa kiinni vesisäiliön sisältä kaksi kiinnitysruuvia keittimen runkoon (katso että tiivisteet 

menevät suoraan ja tiiviisti paikoilleen)
13. käännä keitin kyljelleen ja kiinnitä musta kumiletku keittovastuksen alapäähän
14. kiinnitä pohjalevy paikoilleen.
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